
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 532

20 грудня 2017 р. 27сесія 7 скликання

Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до комунальної власності територіальної

громади міста Козятин цілісного майнового комплексу комунальної 
установи “Козятинська лікарня відновного лікування”

Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 
березня 2001 року № 360 “Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року “Про об’єкти комунальної власності”, 
враховуючи рішення 17 сесії Козятинської міської ради 7 скликання від 25 
липня 2017 року № 720-VII “Про надання згоди на прийняття в комунальну 
власність територіальної громади м. Козятин комунальної установи 
“Козятинська лікарня відновного лікування” та її цілісного майнового 
комплексу”, клопотання Департаменту охорони здоров’я Вінницької 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області і висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області цілісний майновий комплекс комунальної 
установи “Козятинська лікарня відновного лікування”, що розташований за 
адресою: вул. Незалежності, 75, м. Козятин, Вінницька область, до 
комунальної власності територіальної громади міста Козятина.

2. Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) та Козятинській міській раді 
(Пузир О.Д.) здійснити передачу-прийняття майна, зазначеного в пункті 1 
цього рішення, відповідно до чинного законодавства України, з оформленням 
необхідних документів.

3. Внести зміни у додаток № 2 до рішення 23 сесії Вінницької обласної 
Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року “Про управління об’єктами спільної 
комунальної власності територіальних громад області”, а саме:

3.1 .Вилучити з Розділу “Установи медицини” такий пункт:
“97. Комунальна установа “Козятинська лікарня відновного лікування
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) ^

Голова обласної Ради


